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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, 

akan dapat diambil kesimpulan mengenai Upaya Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Meningkatkan Minat Baca Al-Qur’an di UPTD SMP negeri 1 

Ngancar Kabupaten Kediri, dijabarkan menjadi subbab sebagai berikut: 

1. Bagaimana minat baca al- Qur’an siswa di UPTD SMP Negeri 1 Ngancar 

Kabupaten Kediri 

Kepribadian siswa sangatlah berbeda-beda, tetapi banyak siswa kurang 

minat membaca al-Qur’an karena tidak setiap hari mereka membaca al-

Qur’an, terlebih cenderung bosan dan ada yang belum bisa membaca al-

Qur’an karena faktor lingkungannya. Akan tetapi tidak sedikit pula siswa 

yang minat untuk membaca al-Qur’an.  

2. Upaya guru PAI dalam meningkatkan minat membaca al-Qur’an siswa di 

UPTD SMP Negeri 1 Ngancar kabupaten Kediri 

Upaya ini dilakukan dengan cara diadakannya kegiatan keagamaan 

berupa: 

a) Membaca al-Qur’an pada tiap-tiap materi pendidikan agama Islam 

yang ada ayat al-Qur’annya. 

b)  Membiasakan siswa berdo’a dengan membaca surat pendek, yaitu 
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surat al Fatihah dan al Asr. 

c) Menyediakan sumber bacaan yang menarik, contohnya juz ‘amma 

yang tiap pelajaran PAI digunakan dengan buku yang desainnya 

menarik. 

d) Selain itu dari sekolah selalu mengarahkan siswanya agar setiap hari 

membaca al-Qur’an, karena al-Qur’an merupakan pedoman hidup.  

Disisi lain motivasi kalau tidak dibarengi dengan kesadaran siswa, maka 

tidak akan merubah apapun, maka dari itu nasihat dan memotivasi saja 

tidak cukup, melainkan  membiasakan siswa mengenal ayat-ayat al-Qur’an 

dengan tajwidnya yang dijadikan suatu usaha sadar akan kebiasaan dan 

kebutuhan yang harus dipenuhi. 

B. Saran 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis ingin 

memberikan sedikit saran bagi seluruh insan yang berbudi pekerti yang 

baik dan insan serta berpendidikan. Sedikit terlontar dari benak peneliti 

atau penulis untuk mengucapkan sedikit saran yang mungkin tak begitu 

berarti, tapi semoga bermanfaat untuk menumbuhkan minatnya membaca 

al-Qur’an yaitu: 

1. Untuk Kepala Sekolah diharapkan memberikan kebijakan yang lebih 

baik dalam melakukan perubahan dalam hal perbaikan dari segi tata 

tertib di sekolah terutama dalam hal kinerja pembelajaran keagamaan, 

agar proses pengajaran keagamaan bisa berjalan maksimal. 
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2. Untuk Guru diharapkan bukan hanya menerapkan program 

peningkatan dan merangsang minat siswa untuk membaca al-Qur’an 

saja, melainkan harus melakukan pengawasan dan pemantauan dalam 

upaya kinerja pembelajaran keagamaan dengan kerjasama bersama 

orang tua murid. Karena dengan semua itu proses pengajaran 

keagamaan akan berjalan maksimal berdasarkan dorongan dan 

dukungan dari pihak-pihak yang lain, yakni para orang tua siswa dan 

akan menjadi kesadaran siswa untuk membaca al-Qur’an. 

3. Untuk Siswa di UPTD SMP Negeri 1 Ngancar Kabupaten Kediri 

diharapkan lebih meningkatkan intensitas dalam membaca al-Qur’an, 

baik disekolah maupun dirumah. Karena setiap insan yang membaca 

maupun hanya mendengarkan orang membaca al-Qur’an akan bernilai 

ibadah dan menambah  pahala kita serta sebagai orang Islam yang baik 

akan menjunnjung tinggi pedoman kita, yaitu al-Qur’an. 

 

 

 

 


